
                                                      

 

Hyvinvointikuntayhtymä   MUISTIO 

Työvaliokunta 2021/7                        31.12.2021 

                                                                                            

Aika: Perjantai 17.12.2021 kello 9.30 - 11 

Paikka: Teams-kokous 

 

Osallistujat 

Työvaliokunta 

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Lahti 

Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola 

Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala 

Kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, Hartola 

Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, Heinola 

Kunnanjohtaja Jarkko Salonen, Iitti 

Pormestari Markku Koskinen, Kärkölä 

Kunnanjohtaja Sam Vuorinen, Myrskylä 

Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, Orimattila 

Kunnanjohtaja Juha Rehula, Pukkila 

Kunnanjohtaja Petri Koivula, Padasjoki 

Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, Sysmä 

Toimitusjohtaja Marina Erhola, PHHYKY 

Asiantuntijat 

Veli Penttilä, hallintojohtaja, PHHYKY  

Tuomo Nieminen, toimialajohtaja, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, PHHYKY 

Jukka Santala, toimialajohtaja, yhtymäpalvelut, PHHYKY 

Timo Louna, konserni- ja yhteyspäällikkö, PHHYKY 

Pirkko Valtanen, vs. toimialajohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut, PHHYKY 

Anu Olkkonen-Nikula, toimialajohtaja, ikääntyneiden ja kuntoutuksen palvelut, PHHYKY 



Jouni Arola, toimitilajohtaja, Lahden kaupunki 

Johanna Aitamurto, toimitilajohtaja, PHHYKY 

Päivi Pitkänen, erityisasiantuntija, Lahden kaupunki 

Luottamushenkilöt 

Sari Niinistö, PHHYKY hallituksen puheenjohtaja 

Anneli Viinikka, PHHYKY, yhtymäkokouksen puheenjohtaja 

 

ASIAT 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Pekka Timonen avasi kokouksen. 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Todettiin läsnäolijat. 

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

       Hyväksyttiin edellisen kokouksen 27.10.2021 muistio (liite 1) 

4. Koronapandemian tilannekatsaus Päijät-Hämeessä  

 

Toimialajohtaja Tuomo Nieminen esittelee asiaa kokouksessa. 

 

 Ehdotus 

 

Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 

 

Päätös 

 

Työvaliokunta merkitsi esittelyn tiedoksi.  

 

5. Päijät-Hämeen Hyvinvointialueen pelastus-/paloasemien, sopimuspalokuntien ja 

öljyntorjuntavarastojen toimitilojen ja maapohjan hankintaa koskevien neuvottelujen 

käynnistäminen Päijät-Hämeen kaupunkien ja kuntien kanssa hyvinvointialueuudistuksen 

valmisteluun liittyen 

Hyvinvointialueuudistuksessa (laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021) sosiaali- ja 

terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä tulevalle 

hyvinvointialueelle. Järjestämisvastuun myötä hyvinvointialueen vastuulle siirtyy mm. päätöksenteko 

alueellisen palveluverkon kehittämisestä, palveluiden tuottamistavoista sekä niiden fyysisestä 

sijainnista.  

Hyvinvointialueen tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. 

Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 

henkilöstö siirtyy uudistuksen yhteydessä tehtävinensä mukana hyvinvointialueiden palvelukseen.  



Päijät-Hämeessä kymmenen kaupungin/kunnan alueella on yhteensä 16 pelastus-/paloasemaa, kolmen 

kaupungin/kunnan alueella toimii sopimuspalokuntia yhteensä 11 ja kolmen kaupungin/kunnan 

alueella sijaitsee erillinen öljyntorjuntavarasto.  

Pääosalta kaupungit/kunnat omistavat kiinteistön ja maapohjan pois lukien Lahden kaupungissa 

sijaitseva Paavolan pelastusasema, jonka vuokranantajana toimii Spatium Toimitilat Oy ja Kärkölän 

paloasema, jonka vuokranatajana on Danske Bank. Vuosivuokrataso pelastus-/paloasemilla on noin 4 

000 000 € ja sopimuspalokunnilla noin 800 000 €. Kiinteistöjen ylläpito ja energiakulutus ovat erikseen 

kiinteistöjen käytöstä aiheutuvia kuluja. 

Päijät-Hämeen alueen pelastus-/ja paloasemien kiinteistöjen maapohjien määräala on noin 150 000 

m2, sopimuspalokuntien noin 3 800 m2 ja öljyntorjuntakalustojen noin 11 000m2. Lahden Niemen ja 

Nastolan pelastusasemien määräaloja ei ole lohkottu. 

Päijät-Hämeen alueen pelastus-/paloasemien, sopimuspalokuntien ja öljyntorjuntapisteiden tasearvo 

on yhteensä noin 24 milj. €. Hollolan kunnan pelastusasema on kuntarahoituksen leasing-kohde, jonka 

tasearvoa ei ole tiedossa. Myöskään Paavolan pelastusaseman tasearvoa, jonka omistaja on Spatium 

Toimitilat Oy ei myöskään ole tiedossa. 

Pelastustoimen osalta järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle ja valtion talousrahoituksen piiriin. 

Palvelujärjestelmän siirto hyvinvointialueelle edellyttää myös niihin liittyvien pelastus/paloasemien, 

sopimuspalokuntien ja öljyntorjuntakalustoja koskevien kiinteistöjä ja maapohjia koskevien ratkaisujen 

tekemisestä. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toiminnan, talouden ja palveluverkoston hallinnan 

vuoksi tarkoituksenmukaista on käynnistää hankintaneuvottelut tähän toimintaan liittyvien tilojen 

hankkimiseksi hyvinvointialueen omistukseen.  

Neuvottelut kiinteistöistä ja niiden maapohjasta esitetään käynnistettäväksi (liite 1): 

• Asikkala, Asikkalan paloasema (valmistuu 2022), 

• Hartola, Hartolan paloasema (1954), 

• Heinola, Heinolan pelastusasema (2013),  

• Heinola, Sepänniemen öljyntorjuntavarasto (1986), 

• Hollola, Hollolan paloasema (2016), 

• Hämeenkoski, Hämeenkosken paloasema (1960), 

• Iitti, Kausalan paloasema (1998), 

• Kärkölä, Kärkolän paloasema (1991), 

• Lahti, Paavolan pelastusasema (2014), 

• Lahti Niemen pelastusasema (2011), 

• Lahti, Nastolan paloasema ja talousrakennus (1991), 

• Orimattila, Orimattilan paloasema (valmistuu 2022), 

• Padasjoki, Padasjoen paloasema 81964) ja kalustohalli (2020), 

• Sysmä, Sysmän paloasema (2019) ja öljyntorjuntavarasto (2020) ja 

• Vuolenkoski, Vuolenkosken paloasema (2008) ja öljyntorjuntavarasto (2005). 



Tavoitteena on, että tilojen omistus siirtyisi kaupalla 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle. 

Hyvinvointiyhtymä esittää kauppahinnaksi tasearvoa. Kauppojen hyväkymisestä hyvinvointialueen 

puolesta päättää hyvinvointialueen hallitus. 

Talousjohtaja Antti Niemi esittelee asiaa kokouksessa. 

Ehdotus 

 

Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 

 

Päätös 

 

Puheenjohtaja totesi Lahden kaupungin kantana, että Lahden kaupungilla ei ole valmiutta myydä 

maapohjaa ja, että lähtökohtana tulee olla markkinahinta. 

 

Esittely merkittiin tiedoksi.  

 

6. Talouskatsaus 10/2021  

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen 22 pykälän mukaisesti hallitukselle ja 

jäsenkunnille toimitetaan talouden ja toiminnan kehitystä koskevat raportit kuukausittain. Talouden ja 

toiminnan tiedot julkaistaan Kuntaportissa. Linkki Kuntaporttiin: NHG Raportointi 

(kmbi.azurewebsites.net) 

Viimeisin valmistunut raportointikuukausi on lokakuu (tilanne 7.12.201). Marraskuun raportointi 

julkaistaan Kuntaportissa 23.12.21.  

Taloustilanne 10/21: 

• Toimintatuotot 666,0 milj.€, toteutuma talousarviosta 83,8 %. Laskennallinen toteumaprosentti 

talousarviosta 83,3 % eli ollaan positiivisesti edellä 0,5 %. 

• Toimintakulut 666,3milj.€, toteutuma talousarviosta 84,8 %, Laskennallinen toteumaprosentti 

talousarviosta 83,3 % eli ollaan negatiivisesti edellä 1,5 %. 

• Tulos -5,9 milj.€ 

• Tuloksesta puuttuu korona- valtionavustukset seitsemältä kuukaudelta (3-10/21) mutta se sisältää 

kaikki koronakulut. Yhtymä on arvioinut, että pääosin suoritteisiin perustuva valtionavustuksen taso on 

noin 23 milj.€ tilikaudelta 2021.  

• Joulukuu on kuluiltaan kuukausista toiseksi raskain, mikä tulee ottaa huomioon yhtymän 

tulosennustetta kokonaisuutena arvioitaessa. Varovaisuuden periaatteen vuoksi ennustamme tällä 

hetkellä edelleen 10-12 milj.€ alijäämää ilman korona valtionavustusta. 

Tammi-lokakuun raportoinnin perusteella ennakoidaan, että jäsenkuntien maksuosuudet 

kokonaisuutena riittävät vuoden 2021 palveluiden rahoitukseen. Kuntalaisten palvelunkäytöstä 

riippuen lopullisissa maksuosuuksissa voi kuitenkin olla kuntakohtaisia eroja ja on mahdollista, että 

jollekin kunnalle lisälaskutusta syntyy. Vuonna 2020 yhtymä palautti omistajakunnilleen yhteensä 11,1 

miljoonaa euroa. Lopulliset jäsenkuntien maksuosuudet ovat selvillä helmikuun 2022 puolivälissä. 

Talousjohtaja Antti Niemi esittelee asiaa kokouksessa. 

Ehdotus 



 

Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 

 

Päätös 

 

Esittely merkittiin tiedoksi.  

 

7. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös vuoden 2018 Ensihoidon kustannusten jaosta 

Sysmän kunta on valittanut vuoden 2018 ensihoidon kustannusten jaosta, joka oli silloisen 

yhtymävaltuuston hyväksymä. Sysmän kanta voitti korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Päätöksen 

perusteella on tehty ensihoidon kustannuksista uusi laskelma (ohessa), jossa ensihoidon 

nettokustannukset on jaettu jäsenkunnille ensihoidon asiakkaan kotikunnan mukaisten tehtävämäärien 

suhteessa. Uuden laskelman mukaan 3 kuntaa saa lisälaskun ja 9 kuntaa palautusta, yhtymän kannalta 

asia on kustannusneutraali. Oikaisu jäsenkuntien kesken on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 lopullisten 

maksuosuuksien laskutuksen yhteydessä. 

Talousjohtaja Antti Niemi esittelee asiaa kokouksessa. 

Ehdotus 

 

Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 

 

Päätös 

 

Esittely merkittiin tiedoksi.  

 

8. Muutosohjelman arviointiraportti  

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä toteutettiin syys-lokakuussa 2021 vuosille 2020 – 2024 

ajoittuvan muutosohjelman ulkoinen arviointi. Tavoitteena oli arvioida muutosohjelman toteutustapaa, 

toimeenpanoa, ohjelman tuloksia sekä arvioida muutosohjelman suhdetta käynnistyneen 

hyvinvointialueen valmisteluun. Arvioinnin toteuttivat asiantuntijat Markku Pekurinen, 

tutkimusprofessori (emeritus), DPhil (economics) ja Pekka Kuosmanen, tuotantojohtaja (emeritus), LL, 

erikoislääkäri.  

Arviointi toteutettiin haastattelemalla suuri joukko hyvinvointikuntayhtymän poliittisia päättäjiä, 

viranhaltijoita, alueen kuntajohtajia, muutosohjelman toimeenpanon vastuuhenkilöitä sekä henkilöstön 

edustajia. Lisäksi arvioinnissa hyödynnettiin muutosohjelman runsasta seuranta-aineistoa sekä 

valtakunnallisia vertailuaineistoja.  

 Arvioinnin keskeiset havainnot voidaan tiivistää seuraavasti:  

 - Valtakunnallisesti merkittävää on, että edellisen sote-uudistuksen kaaduttua kuntayhtymä ei 

keskeyttänyt alueellista valmistelutyötä, vaan päätti jatkaa aktiivista kehittämistyötä käynnistämällä 

määrätietoisen muutosohjelman alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamiseksi. 

- Kaikki haastatellut pitivät onnistuneena ohjelman valmistelussa noudatettua avointa ja rehellistä 

ongelmien tarkastelua ja tunnistamista.  



‒ Ohjelman valmistelussa sovellettu systemaattinen looginen viitekehys on luonut erinomaisen 

kehyksen ohjelman toimeenpanolle, määritellyt konkreettiset käytännönläheiset tavoitteet eri tasoille 

ja antanut kehittämistyölle ryhtiä.  

‒ Toimeenpanon onnistumisen kannalta olennaista on ollut vastuuhenkilöiden nimeäminen 

kehittämiskärjille ja osioille sekä tavoitteiden toteutumisen systemaattinen seuranta.  

‒ Kuntayhtymä on muutosohjelman tukemana edennyt asetettujen tavoitteiden suuntaan, ohjelman 

vielä lyhyestä toimeenpanoajasta huolimatta: kustannuskehitys on vähitellen kääntynyt kohti 

tavoiteltua kasvu-uraa, kuntien ja kuntayhtymän yhteistyö on parantunut, integraatio on kehittynyt, 

kuntayhtymän ulkoinen kuva on parantunut ja henkilöstöstrategian toimeenpano on käynnistymässä.  

‒ Hyvinvointialueiden valmistelun käynnistyessä Päijät-Häme näyttäytyy kansallisessa valmistelussa 

valtakunnallisesti tarkasteltuna vahvana.  

‒ Muutosohjelman valmistelusta ja toimeenpanosta saatuja kokemuksia ja toteutustapaa kannattaa 

hyödyntää Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valmistelussa. 

Muutosohjelman arvioinnin jatkotoimenpiteenä yhtymän johtoryhmän sekä hyvinvointialueen 

väliaikaisen toimielimen yhteistyönä tehtiin marraskuussa yhteenveto siitä, mitkä muutosohjelman 

kokonaisuudet jatkavat hyvinvointialueen strategian ja sen toimeenpanon kokonaisuudessa. 

Vastaavasti tehtiin yhteenveto niistä muutosohjelman kokonaisuuksista, joissa katsottiin työn jo 

valmistuneen. Muutosohjelman 79 toimenpidekokonaisuudesta on valmistunut 40 kokonaisuutta (51 

%). Yhteenveto käsiteltiin yhtymän johtoryhmässä 30.11.2021.   

 Hyvinvointialueen jatkovalmisteluun siirtyvät seuraavat kokonaisuudet: 

 -  systemaattinen johtamisjärjestelmä 

-  tietojohtaminen 

-  erinomainen henkilöstökokemus 

-  kestävä ja ympäristökuormaa vähentävä palvelutuotanto 

-  tuotannonohjauksen systematisointi 

-  sote-keskusmaliin jatkokehittäminen 

-  asiakkaiden ohjautumisen ja monipalveluasiakkaiden palveluiden jatkokehittäminen. 

Toimialajohtaja Jukka Santala esittelee asiaa kokouksessa. 

Ehdotus 

Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 

Päätös 

Esittely merkittiin tiedoksi.  

9. Muut asiat 

Kunnanjohtaja Juha Rehula on siirtymässä toisen työnantajan palvelukseen ja kiitti työvaliokuntaa 

hyvästä yhteistyöstä. 

 



 

10. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous pidetään tammi-helmikuun 2022 vaihteessa erikseen sovittavana aikana.  

 

 

Pekka Timonen  Veli Penttilä 
puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 

 

 

 

 


